
Uznesenia 

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

prijaté na zasadnutí dňa 25. 9. 2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Rokovalo sa podľa schváleného programu, ktorý sa oproti pôvodne navrhnutému 
programu líšil len v poradí prerokovania jednotlivých bodov. 

 

Program: 

1.  Otvorenie a schválenie programu (predseda komisie) 

2. Žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov – sprístupnenie majetkových priznaní 
primátora a bývalých primátorov (predseda komisie) 

3. Žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov – sprístupnenie majetkových priznaní 
primátora a poslancov mestského zastupiteľstva za roky 2010-2016 – aktuálny stav 
(predseda komisie) 

4. Podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu – združenie občanov 
z Ružinova (člen komisie S. Drozd) 

5. Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov na webovom sídle 
hlavného mesta Bratislavy vrátane zverejňovania mzdy, platu, odmeny alebo 
platových pomerov a ďalších finančných náležitostí priznaných za výkon funkcie 
alebo pracovnej činnosti primátora, námestníkov primátora a poslancov mestského 
zastupiteľstva za každý kalendárny mesiac – pracovný návrh uznesenia (predseda 
komisie) 

6. Uplatňovanie uznesenia komisie č. 13/2015 zo dňa 30. 3. 2015 – schválenie nového 
termínu účinnosti (predseda komisie) 

7. Rôzne 

 

Hlasovanie: prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 
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Uznesenie č. 5/2017 

zo dňa 25. 9. 2017 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„komisia“) po prerokovaní materiálu s názvom „Žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov – sprístupnenie majetkových priznaní primátora 
a bývalých primátorov“ predloženého predsedom komisie v rámci bodu č. 2 programu: 

A. súhlasí 

s poskytnutím informácií na základe žiadosti Martina Turčeka podľa zákona              
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktorej 
predmetom je sprístupnenie všetkých majetkových priznaní terajšieho primátora 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy I. Nesrovnala v tejto funkcii, ako aj 
jeho predchodcov v tejto funkcii M. Ftáčnika a A. Ďurkovského podľa ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov, a to za podmienok a obmedzení uvedených v bode B. tohto uznesenia. 

B. schvaľuje 

poskytnutie informácií na základe žiadosti uvedenej v bode A. tohto uznesenia za 
nižšie uvedených podmienok a v súlade s obmedzeniami uvedenými v čl. 7 ods. 7 až 
9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a v zákone             
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, t.j.: 

1. osobné údaje verejného funkcionára sa poskytnú v rozsahu titul, meno, 
priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva, pričom zvyšné osobné údaje 
o verejnom funkcionárovi sa anonymizujú, 

2. všetky osobné údaje manžela, resp. manželky verejného funkcionára, a 
neplnoletých detí verejného funkcionára, ktoré s ním žijú v spoločnej 
domácnosti, ako aj údaje o ich majetkových pomeroch sa neposkytnú, 

3. neposkytnú sa údaje o majetkových pomeroch verejného funkcionára, ktoré 
by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní, 
alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch, pod čím sa rozumie 
identifikácia vo vzťahu k: 

a) vlastníctvu majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých 
menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy, 

b) existencii záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej 
hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy, 
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4. príjmy verejného funkcionára sa poskytnú len v rozsahu, v akom sú príjmami 
verejného funkcionára za výkon jeho verejnej funkcie, resp. verejných funkcií, 

5. neposkytnú sa daňové doklady, ktoré verejný funkcionár prikladá k 
oznámeniu podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

6. ak údaje, ktoré sa neposkytujú podľa bodov 2 až 4 uvedených vyššie, nie je 
možné oddeliť od ostatných údajov, ktoré sa poskytujú, je potrebné ich 
anonymizovať. 

C. schvaľuje 

doterajší postup predsedu komisie a tajomníčky komisie pri vybavovaní žiadosti 
o informáciu uvedenú v bode A. tohto uznesenia, t.j.: 

1. predĺženie lehoty na vybavenie žiadosti podľa § 17 ods. 2 písm. b) zákona                
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, 

2. oddelenie daňových dokladov od oznámení  podľa čl. 7 ods. 1 ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov pre ich prefotením na účely vybavenia žiadosti 
o informáciu podľa bodu A. tohto uznesenia a ich uschovanie v trezore 
Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy spolu 
s originálmi uvedených oznámení po ich prefotení, 

3. prefotenie požadovaných oznámení podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona            
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v jednej kópii v priestoroch Magistrátu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, a to aj za účasti ďalšieho člena komisie, 

4. informovanie riaditeľa Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o tom, že kópie požadovaných dokumentov budú zhotovené 
v rozmnožovni Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
s cieľom zvážiť, či v takýchto prípadoch nie je potrebné zo strany žiadateľa 
uhradiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií. 

D. poveruje 

 predsedu komisie, aby: 

1.  informoval riaditeľa Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o podanej žiadosti o informáciu uvedenú v bode A. tohto 
uznesenia a požiadal ho o poskytnutie súčinnosti pri anonymizácii údajov 
v požadovaných dokumentov v zmysle bodu B. tohto uznesenia, ak to posúdi 
ako potrebné, a to vždy pod dohľadom aspoň jedného člena komisie a po 
dohodnutí si časového harmonogramu tak, aby vyhovoval členom komisie, 
ako aj zamestnancom magistrátu, 

T: bezodkladne 
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2. informoval riaditeľa Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o stanovisku komisie, že nie je potrebné, aby vo veci tejto žiadosti 
vydával Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
rozhodnutie (napr. o čiastočnom nesprístupnení), keďže komisia má záujem 
požadované informácie sprístupniť v rozsahu, v akom jej to umožňujú 
príslušné zákony. 

T: bezodkladne 

E. berie na vedomie 

predbežné zistenia predsedu komisie, členky komisie V. Kimerlingovej a tajomníčky 
komisie, že v trezore Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa 
medzi oznámeniami podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nenachádzajú majetkové 
priznania bývalého primátora hlavného mesta SR Bratislavy M. Ftáčnika, ktoré bol 
povinný podať do 31. 3. 2011 za rok 2010 a bývalého primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy A. Ďurkovského, ktoré bol povinný podať do 31. 3. 2011 za rok 2010 a do 30 
dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie podľa čl. 8 
ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov. 

F. poveruje 

predsedu komisie, aby sa listom obrátil na bývalých primátorov hlavného mesta SR 
Bratislavy A. Ďurkovského a M. Ftáčnika a vyzval ich, aby doložili odovzdanie 
chýbajúcich oznámení komisii v príslušných rokoch, ktoré mali odovzdať podľa čl. 7 
ods. 1 a čl. 8 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov, ako je uvedené v bode E. tohto uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

(k bodom A. až E. uznesenia): prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 

(k bodu F. uznesenia): prítomní: 8, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 1 

 

 

V Bratislave, 25. 9. 2017                                                                                             

 

 

 

Zapísala: RNDr. Eva Lučeničová                                                  JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

         tajomníčka komisie                                                                         predseda komisie 
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Uznesenie č. 6/2017 

zo dňa 25. 9. 2017 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„komisia“) po prerokovaní materiálu s názvom „Žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov – sprístupnenie majetkových priznaní primátora 
a poslancov mestského zastupiteľstva za roky 2010-2016 – aktuálny stav (predseda komisie)“ 
predloženého predsedom komisie v rámci bodu č. 3 programu: 

A. berie na vedomie 

stiahnutie žiadosti Mateja Baráneka zaslanú Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy dňa 3. 5. 2017 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom bolo sprístupnenie 
majetkových priznaní všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré títo poslanci podávali ku koncu marca 
v rokoch 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj 
sprístupnenie majetkových priznaní terajšieho primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
Iva Nesrovnala a bývalého primátora hlavného mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika za 
to isté obdobie podľa rovnakého ústavného zákona, a to na základe jeho podnetu 
zaslaného tajomníčke komisie e-mailom dňa 8. 6. 2017. 

B. schvaľuje 

zastavenie konania komisie, ktorého cieľom malo byť sprístupnenie informácií 
požadovaných na základe žiadosti uvedenej v bode A. tohto uznesenia. 

C. poveruje 

predsedu komisie, aby v spolupráci s tajomníčkou komisie ponechali kópie 
majetkových priznaní, ako aj súvisiace daňové doklady, ktoré boli prefotené 
v nadväznosti na žiadosť uvedenú v bode A. tohto uznesenia v trezore Magistrátu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy spolu s originálmi týchto dokladov. 

 

Hlasovanie: prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 

 

V Bratislave, 25. 9. 2017                                                                                             

 

 

Zapísala: RNDr. Eva Lučeničová                                                  JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

         tajomníčka komisie                                                                         predseda komisie 
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Uznesenie č. 7/2017 

zo dňa 25. 9. 2017 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„komisia“) po prerokovaní materiálu s názvom „Podnet na začatie konania vo veci ochrany 
verejného záujmu – združenie občanov z Ružinova“ predloženého členom komisie S. Drozdom 
v rámci bodu č. 4 programu: 

A. konštatuje, 

že podnet na preskúmanie porušenia základných práv a slobôd občanov 
zakotvených v Ústave SR podaný komisii Združením občanov – Líščie Nivy, 
Palkovičova, dňa 6. 9. 2017 nepatrí do pôsobnosti komisie a nemožno ho považovať 
za podnet podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, najmä z dôvodu, že nie 
je zrejmé, ktorého konkrétneho verejného funkcionára sa porušenie ústavného zákona 
týka a porušenie ktorého ustanovenia uvedeného ústavného zákona sa namieta. 

B. odporúča 

Komisii dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy, Komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a Komisii územného 
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, aby sa podnetom uvedeným v bode A. tohto uznesenia 
zaoberali. 

C. poveruje 

tajomníčku komisie, aby kópiu tohto uznesenia zaslala na vedomie podávateľovi 
podnetu uvedenému v bode A. tohto uznesenia a predsedom komisií uvedených 
v bode B. tohto uznesenia. 

 

Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

V Bratislave, 25. 9. 2017                                                                                             

 

 

 

Zapísala: RNDr. Eva Lučeničová                                                  JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

         tajomníčka komisie                                                                         predseda komisie 
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Uznesenie č. 8/2017 

zo dňa 25. 9. 2017 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„komisia“) po prerokovaní materiálu s názvom „Zverejňovanie majetkových priznaní verejných 
funkcionárov na webovom sídle hlavného mesta Bratislavy vrátane zverejňovania mzdy, platu, 
odmeny alebo platových pomerov a ďalších finančných náležitostí priznaných za výkon funkcie 
alebo pracovnej činnosti primátora, námestníkov primátora a poslancov mestského zastupiteľstva za 
každý kalendárny mesiac“ predloženého predsedom komisie v rámci bodu č. 5 programu: 

A. konštatuje, 

že nie je väčšinová vôľa komisie na prijatie uznesenia, na základe ktorého by sa mali 
zverejňovať majetkové priznania verejných funkcionárov, ktorí patria do 
pôsobnosti komisie, na webovom sídle hlavného mesta Bratislavy. 

B. berie na vedomie, 

že predseda komisie otvorí otázku zverejňovania majetkových priznaní verejných 
funkcionárov, ktorí patria do pôsobnosti komisie, na webovom sídle hlavného 
mesta Bratislavy aj na najbližšom zasadnutí komisie (október 2017) pri väčšom 
počte prítomných členov komisie (ideálne všetkých). 

 

Hlasovanie: prítomní: 8, za: 4, proti: 2, zdržal sa: 2 

 

V Bratislave, 25. 9. 2017                                                                                             

 

 

 

Zapísala: RNDr. Eva Lučeničová                                                  JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

         tajomníčka komisie                                                                         predseda komisie 
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Uznesenie č. 9/2017 

zo dňa 25. 9. 2017 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„komisia“) po prerokovaní materiálu s názvom „Uplatňovanie uznesenia komisie č. 13/2015 zo 
dňa 30. 3. 2015 – schválenie nového termínu účinnosti“ predloženého predsedom komisie 
v rámci bodu č. 6 programu: 

A. schvaľuje 

dátum 1. 1. 2018 ako deň, od ktorého sa má uznesenie komisie č. 13/2015 zo dňa      
30. 3. 2015 uplatňovať, t.j. po prvýkrát sa použije na oznámenia podľa čl. 7 ods. 1, 
resp. podľa čl. 8 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov podané po tomto dátume. 

B. poveruje 

predsedu komisie, aby o skutočnosti uvedenej v bode A. tohto uznesenia informoval 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy a vhodným spôsobom aj médiá a verejnosť. 

 

Hlasovanie: prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

V Bratislave, 25. 9. 2017                                                                                             

 

 

 

Zapísala: RNDr. Eva Lučeničová                                                  JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

         tajomníčka komisie                                                                         predseda komisie 
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Uznesenie č. 10/2017 

zo dňa 25. 9. 2017 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„komisia“) po prerokovaní návrhu predsedu komisie na zverejňovanie zápisníc z rokovania 
komisie v rámci bodu č. 7 programu (bod „Rôzne“): 

A. schvaľuje 

zverejňovanie zápisníc z rokovania komisie na webovom sídle hlavného mesta SR 
Bratislavy, a to od najbližšieho zasadnutia komisie za podmienky, že pri 
hlasovaniach o uzneseniach a stanoviskách komisie sa nebudú uvádzať mená členov 
komisie a to, ako hlasovali. 

B. ukladá 

tajomníčke komisie, aby v súčinnosti s príslušnými zamestnancami Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy zverejňovala na webovom sídle hlavného mesta SR 
Bratislavy okrem pozvánok a uznesení, resp. stanovísk komisie, aj zápisnice 
z rokovania komisie v zmysle bodu A. tohto uznesenia. 

C. poveruje 

predsedu komisie, aby o skutočnosti uvedenej v bode A. tohto uznesenia informoval 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy a vhodným spôsobom aj médiá a verejnosť. 

 

Hlasovanie: prítomní: 9, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 1 

 

V Bratislave, 25. 9. 2017                                                                                             

 

 

 

Zapísala: RNDr. Eva Lučeničová                                                  JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

         tajomníčka komisie                                                                         predseda komisie 

 

 

 


